
          -PRIJEDLOG 

Na temelju članka 8.i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“ , 

19/13-pročišćeni tekst,  137/15 i 123/17  ),  te odredbi članka 31. Statuta Općine Smokvica („ Službeni 

glasnik Općine Smokvica“ br.3/09, 22/13), Općinsko vijeće  Općine Smokvica , na svojoj 5.sjednici 

održanoj dana  29.siječnja  2018.godine, donijelo je  

S T AT U T A R N U  O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Smokvica 

Članak 1. 

U Statutu Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br.3/09, 22/13) članak 15. mijenja se 

i glasi: 

 „Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga zajednički s 

drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave,osobito u svrhu pripreme 

projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. 

 Za obavljanje poslova iz stavka 1.ovog članka jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko 

tijelo , zajednički upravni odjel ili službu,  zajedničko trgovačko društvo ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 

 Odluku o zajedničkom organiziranju obavljanja pojedinih poslova na način propisan u stavku 2. ovog 

članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se sklapa sporazum kojim se uređuju međusobni 

odnosi u  obavljanju zajedničkih poslova.“     

Članak 2. 

 U članku 18.stavku 4. riječi :„ Općinsko vijeće dostavit će “ zamjenjuju se riječima: „ predsjednik 

Općinskog  vijeća dužan je dostaviti “, a brojka : „8“ zamjenjuje se brojkom : „30“. 

 

Članak 3. 

Članak  19. mijenja se i glasi: 

„Referendum se može raspisati za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u postupku 

propisanom člankom 54.ovog  Statuta.“   

Članak 4 . 

 U članku 31. stavku 1. alineja 9.mijenja se i glasi: 

 „-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela“.  

                                          

Članak  35. stavak  1. mijenja se i glasi :  



„  Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske  o raspisivanju sljedećih  redovnih izbora  koji se održavaju svake 

četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog  vijeća  sukladno 

odredbama  Zakona. 

 Iza stavka 1. dodaje se novi stavak  2. koji glasi: 

„ Mandat člana Općinskog vijeća  izabranog na prijevremenim izborima  traje do isteka tekućeg 

mandata  Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća  sukladno odredbama Zakona.“ 

 Dosadašnji stavci  2., 3., 4., postaju stavci 3., 4.i 5. 

   

Članak 6. 

U članku 38. stavak 1. iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi: 

„Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost“. 

 

Članak 7. 

U članku 45.stavku 3. alineja 5. mijenja se i glasi : 

-„odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju 

imovinom u visini pojedinačne vrijednosti  do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina , odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od  1.000.000,00 kuna 

, Općinski načelnik može odlučivati  najviše do  1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 

70.000,00 kuna tada može odlučivati  najviše do  70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje 

nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Općine 

i provedeno u skladu sa zakonom. 

 

 alineja  28. mijenja se i glasi : 

-„imenuje i razrješuje  predstavnike Općine,  u tijelima javnih ustanova , trgovačkih društava i drugih  

pravnih osoba iz članka 35.stavak 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravI,“ osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. 

 Iza stavka  4. članka 45. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„Odluku o imenovanju  i razrješenju iz stavka 3. alineja 28.ovog članka Općinski načelnik dužan je 

objaviti u prvom broju  Službenog glasnika Općine koji slijedi nakon donošenja te odluke.“ 



 

Članak 8. 

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi : 

„Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o 

prestanku mandata Općinskog načelnika  radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog 

načelnika u slučajevima propisanim  zakonom.“ 

Članak  9. 

Članak  54. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik  koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti : 

-20% ukupnog broja birača u  Općini 

-2/3 članova Općinskog vijeća . 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini , Općinsko 

vijeće će raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim  u skladu s člankom 18.stavkom 4. ovog Statuta , u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje 

je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.   

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća , odluku o 

raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika  i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno 

s njim, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova  svih članova Općinskog vijeća. 

Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka  

roka  od 6. mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma  za opoziv , kao ni u godini u 

kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika. 

Članak 10. 

Članak 56. mijenja se i glasi:  

„Jedinstveni upravni odjel, u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom 

odlukom , neposredno izvršava i provodi opće akte Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 11. 

U članku 60. stavku 1. iza riječi „članka“ brojka  „65“ zamjenjuje se brojkom „59“. 

 

 



Članak 12. 

Članku 63. mijenja se i glasi: 

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20% građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,  1/3 članova Općinskog vijeća ili Općinski 

načelnik. 

Prijedlog iz stavka 1.ovog članka, dostavlja se u pisanom obliku Općinskom načelniku, ako ga  

podnose građani ili članovi Općinskog vijeća .“    

Članak 13. 

Članak  78.  mijenja se i glasi:  

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora  obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog  

Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora , ako ono učestalo krši  odredbe ovog Statuta, 

pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 

Članak 14. 

U članku 80.stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju  „gospodara“.  

Članak 15. 

U članku 81.stavku 2.alineja 6. mijenjaju se i  glasi: 

   -„udio u zajedničkom porezu  sa Dubrovačko-Neretvanskom županijom i Republikom Hrvatskom te 

dodatni  udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu.“ 

U alineji 7. riječi: „i dotacije“ brišu se.    

 

Članak 16. 

Članak  91. mijenja se i glasi : 

„Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku 

propisanom ovim Statutom te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

Članak 17. 

 U članak 92. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 

kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.“ 

 

Članak 18. 

   Članak  96. mijenja se i glasi: 



„  Prije nego što stupi na snagu, opći akt obvezno se objavljuje u Službenom glasniku Općine. 

Opći akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana njegove objave.  Iznimno, općim  se aktom  

može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave. 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.“ 

Članak 19. 

U članku 98.stavku 1.iza alineje 3. dodaje se alineja 4.koja glasi: 

„-objavom tonskih i  video snimki održanih  sjednica Općinskog vijeća na web stranici Općine“ 

 

Članak 20. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Smokvica“ 
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OBRAZLOŽENJE 

             Pravna  osnova  za donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Smokvica  je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(N.N. 123/17). 

             Ovim Prijedlogom predlažu se sljedeće izmjene i dopune Statuta Općine: 

    Članak 1. Prijedloga    predlaže se izmjena članka 15. 

Važeći  članak 15. Statuta  glasi: 

„Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. Ovog Statuta zajednički  s 

drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave , osnivanjem zajedničkog  

tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 

temeljem koje se sklapa sporazum o zajedničkom organiziranju poslova , kojim se uređuju 

međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.“ 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da jedinice lokalne 

samouprave  obavljanje pojedinih  poslova iz samoupravnog djelokruga mogu organizirati zajednički, 

a  člankom 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) 

samoupravi dopunjeno je „osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz 

fondova Europske unije“  

Stoga , sukladno  gore navedenom predlaže se izmjena članka  15. Statuta. 

 

    Članak 2.    predlaže se izmjena članka 18.stavak 4. 

Važeći  članak 18. stavak 4. Statuta  glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma predložilo najmanje 20% od ukupnog broja birača u Općini, 

Općinsko vijeće  dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu ) samoupravu u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga. 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 

60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga , odnosno utvrditi  je li prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje u skladu sa odredbama 

Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu ) samoupravu utvrdi da je prijedlog  ispravan, Općinsko 

vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg 

tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba , već se može 

pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.“ 

 

 



 

Člankom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  propisano je   „ predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti “( zaprimljeni 

prijedlog ), a rok od 8 dana zamijenjen je rokom od 30 dana.  

Stoga, sukladno gore navedenom predlaže se izmjena članka 18.stavak 4. Statuta . 

 

    Članak 3.    predlaže se izmjena  članka 19.  

Važeći članak 19. Statuta  glasi: 

„Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u 

slučajevima i na način propisan zakonom.“ 

Referendum se može raspisati za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika u postupku 

propisanom  Statutom i zakonom.                                                                                                 

    Članak 4.    predlaže se izmjena članka 31. stavak 1.  alineja 9. 

Važeća alineja 9. glasi: 

 “-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine.“ 

 Predlaže se izmjena : „ uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela“ 

 

    Članak 5.     predlaže se izmjena članka 35. stavak 1.   

Važeći članak 35. stavak 1.glasi:  

„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine , a mandat člana 

Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog 

vijeća izabranog na redovnim izborima.“ 

Sukladno članku 6.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  kojim je propisano da mandat člana predstavničkog tijela  jedinice lokalne 

samouprave izabranog na redovnim izborima  „traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspisivanju sljedećih  redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade 

Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela,“   predložena je izmjena članka 35. stavak 1. 

Iza stavka 1.predložen je novi stavak 2.kojim  se propisuje trajanje  mandata člana predstavničkog 

tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na prijevremenim izborima, sukladno izmjenama Zakona 

o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Dosadašnji stavci 2,3,4, postaju stavci 3.,4.,5. 

 



 

 

 

    Članak 6.     predlaže se dopuna  članka 38.stavak 1. tako da se iza alineje 8.doda nova alineja        

9.koja glasi: 

 „Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost“ 

Pravna osnova za dopunu navedenog članka, kojim se određuju prava i dužnosti vijećnika,  je Zakon o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (N,N.19/13-pročišćeni tekst, 137/15,123/17) 

 

    Članak 7.    predlaže se izmjena članka 45.stavak 3.alineja 5. 

Važeći članak 45.stavak 3.alineja 5. glasi: 

„Odlučuje o stjecanju o visini pojedinačne vrijednosti  do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina , odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna 

općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 

kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina 

te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa 

zakonom.“ 

 Člankom 11.Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) 

samoupravi, u prvoj rečenici  riječi „raspolaganju ostalom“ ( imovinom )zamjenjuje se riječima  

„drugom raspolaganju , a u trećoj rečenici iza riječi „te“ dodaje se riječ „drugo“, a riječ „ostalom“ se 

briše. 

Nadalje , u prvoj rečenici iza riječi stjecanju,  izostavljene su riječi „ i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina“  se je slijedom gore navedenog predlaže izmjena članka 45. stavak 3.alineja 5. 

 

U istom članku , predlaže se izmjena  alineje 28. koja glasi: 

„-Imenuje i razrješuje predstavnike Općine odnosno Dubrovačko-neretvanske županije u tijelima 

javnih ustanova, trgovačkih društava i drugim pravnim osobama iz članka 35. stavka 1. točke 5. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi , osim ako posebnim zakonom nije 

drugačije određeno,  o čemu je Općinski načelnik odluku  dužan dostaviti Općinskom vijeću u 

roku od 8 dana od donošenja  te ju objaviti u „Službenom glasniku Općine Smokvica“. 

Člankom 11. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi    

izmijenjen  je stavak 4. članka 48. Zakona i glasi: 

 



„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1.točke 6.ovog članka općinski načelnik, 

gradonačelnik, odnosno župan dužan je objaviti u prvom broju službenog glasila jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja odluke.“ 

Sukladno  navedenoj izmjeni po kojoj Općinski načelnik nije dužan odluku o imenovanju  i 

razrješenju  dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana, predlaže se izmjena alineje 28., a iza 

stavka 4.članka 45.predlaže se novi stavak 5. kojim se propisuje obveza Općinskog načelnika  

da odluku o imenovanju i razrješenju objavi u prvom broju službenog glasnika Općine. 

 

  

     Članak 8.     predlaže se izmjena članka 53. 

Važeći članak 53.Statuta glasi: 

„Mandat Općinskog načelnika te njegovog zamjenika može prestati i prije isteka mandata, te po sili 

zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.“ 

Predlaže se iza stavka 1. dodati stavak  2. koji glasi : 

„Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu  Republike Hrvatske o 

prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 

načelnika  , u slučajevima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“ 

Pravna osnova za  navedeni stavak 2 je. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine 137/15, 123/17).  

 

    Članak 9.    predlaže se izmjena članka 54.    

Važeći članak 54.Statuta glasi: 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti  u slučajevima i u postupku propisanom 

člankom 18.ovog Statuta. 

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju  općinskog načelnika i njegovog zamjenika , 

mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma , a Vlada Republike Hrvatske imenuje 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.“ 

Člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  propisano je tko može predložiti raspisivanje referenduma za opoziv općinskog  

načelnika  i njegovog zamjenika, te se u skladu sa propisanim izmjenama, predlaže izmjena članka 

54. Statuta. 

 

 



 

 

    Članak 10.    predlaže se izmjena članka 56. 

Važeći članak 56. glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom 

odlukom, neposredno izvršava i nadzire provedbu  općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u 

slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.“ 

Prijedlog izmjene navedenog članka u skladu je s člankom 24. Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   kojim se brišu riječi „ nadziru“, a  stavak 

2.članka 75. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi se briše. 

 ( brisani stavak je glasio : “ u provođenju nadzora upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja 

općeg akta poduzeti mjere predviđene zakonom“.) 

 

    Članak 11.    predlaže se izmjena članka 60. stavak 1. 

Predlaže se izmjena članka 60. stavak 1.tako da se brojka  65 zamjeni brojkom 59. Ovim se ispravlja 

pogreška u pisanju. Članak 60. u stavku 1.poziva se na prethodni članak ( članak 59.), a ne na članak 

65.kako je napisano. 

 

    Članak 12.    predlaže se izmjena članka 63. 

Važeći članak 63. glasi: 

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana , te 

Općinski načelnik. 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1.ovog članka , daju građani ili njihove organizacije i udruženja , 

prijedlog se dostavlja općinskom načelniku.“ 

Člankom 15.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  riječi „njihove organizacije i udruženja“  zamijenjene su riječima „članovi 

predstavničkog tijela.“   

 Prijedlogom se predlaže :  20% građana i 1/3 članova Općinskog vijeća ( davanje inicijative odnosno 

podnošenje pisanog prijedloga za osnivanje mjesnog odbora) 

Prijedlog izmjene članka 63.u skladu je s navedenim. 

 

 



 

 

    Članak 13.    predlaže se izmjena članka 78.  

Važeći članak 78.glasi: 

„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik. 

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 

raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog 

odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.“ 

Člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi propisano je: u postupku  provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora, 

na prijedlog općinskog načelnika ,  predstavničko tijelo može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako 

ono učestalo krši statut jedinice,pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 

 

    Članak 14.    predlaže se u članku 80.stavku 1. „riječ domaćina“ zamijeniti riječju „ gospodara“  

Važeći članak 80.stavak 1.glasi: 

„Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta 

pažnjom dobrog domaćina.“  

Prijedlog  izmjene je u skladu sa člankom 17.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj regionalnoj samoupravi. 

 

Članak 15.predlaže se izmjena članka 81.stavak 2. alineja 6.i alineja 7. 

Važeći članak 81.stavak 2.glasi: 

Prihodi Općine su : 

-općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 

-prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava, 

-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina 

ima udjela ili dionice, 

-prihodi od koncesija 

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina  u skladu sa zakonom 



-udio u zajedničkim porezima sa Dubrovačko-neretvanskom županijom i Republikom Hrvatskom, te 

dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, 

-sredstva pomoći i dotacije Republike hrvatske predviđena u Državnom proračunu, 

-drugi prihodi određeni zakonom 

 

  

Člankom 18.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj )samoupravi 

propisano je: prihod jedinice lokalne samouprave je udio u zajedničkom porezu sa Republikom 

Hrvatskom 

 

istim člankom, riječi „i dotacije“ su brisane, te je u skladu s navedenim predložena izmjena alineje 6. I 

alineje7.                                                                                                                    

 

    Članak 16.    predlaže se izmjena članka 91.           

Važeći članak 91.statuta glasi: 

„Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94.ovog Statuta, na način i u postupku 

propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.“ 

Člankom 23. Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  riječi „obavlja nadzor“ zamijenjene su riječima  „nadzire zakonitost“. 

Nadalje, u Općini je ustrojen Jedinstveni upravni odjel  (upravno tijelo) za obavljanje poslova 

određenih zakonom, Statutom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine. 

Stoga je slijedom navedenog predložena izmjena članka 91.Statuta. 

 

    Članak 17.    predlaže se izmjena  u članku 92. stavka 1. 

Važeći  članak 92.stavak 1.glasi: 

„Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća  donose pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima , obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.“ 

U Općini je ustrojen upravni odjel,  Jedinstveni upravni odjel - upravno tijelo za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na jedinice lokalne 

samouprave. 

Slijedom rečenog predlaže se izmjena članka 92.stavak 1. 



 

    Članak 18.    predlaže se izmjena članka 96. 

Važeći članak 96.Statuta glasi: 

„Opći akti se prije nego što stupe na snagu , objavljuju u Službenom glasniku Općine. 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave , osim ako nije zbog osobito opravdanih 

razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave . 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.“ 

Predlaže se izmjena navedenog članka sukladno članku 22.Zakona o izmjenama i dopunama  

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je propisano „iznimno općim se  

aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu  prvog dana od dana objave“ 

 

    Članak 19.    predlaže se dopuna članka 98.stavak 1 alineja 3. 

Važeći članak 98.stavak 1. glasi: 

„Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se : 

-javnim održavanjem sjednica 

-izvještavanjem i napisima u tisku  i drugim oblicima javnog priopćavanja 

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine i na drugi način“ 

Predlaže se  dopuna navedenog stavka tako da se iza alineje 3.doda nova alineja 4. koja glasi: 

-objavom tonskih i video snimki održanih sjednica  Općinskog vijeća na web stranici Općine 

Smokvica.  

                                                                  


